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eď už záhradkár vie, čo by
chcel mať vo svojej zeleninovej záhradke, začne sa obzerať po osivách. No a to je tá správna chvíľa, keď ho chceme osloviť,
poradiť mu a prípadne mu aj ponúknuť niečo nové, zaujímavé, čo by
mu uľahčilo prácu, aby pri menšej
námahe dosiahol výborný výsledok
a sladký pocit úspechu.

Nie je to tak dávno, čo sme sa tešili
z vianočnej jedličky a už spomíname jar. Tá
skutočná príde naozaj až o pár týždňov, ale
záhradkár vie, že nemôže nechať všetko na
poslednú chvíľu. A tak pomaly rozmýšľa,
plánuje a pripravuje všetko potrebné, len
aby ho jar nezaskočila.

Záhradkári myslia
v predstihu na jar

tlačili a neprekážali si v raste. Aby
sme vylúčili aj takú nezáživnú prácu, ako je ukladanie semienok na
rovnakú vzdialenosť, vyrobili sme
pre vás výsevné pásiky. Na niekoľko milimetrov širokom pásiku
z ekologickej vodorozpustnej fólie
sú presne rozmiestnené semienka
drobnosemenných zelenín. Ich vzdialenosť je určená pre každú plodinu
na základe dlhoročných praktických
skúseností a teoretických poznatkov. Práca s takto upraveným osivom je už naozaj jednoduchá.
Do kvalitne záhradnícky pripravenej pôdy urobíme brázdičku v tvare
„V“, najlepšie mierne zašpicatenou
latkou, ktorú zatlačíme do pôdy do
hĺbky 1 – 2 cm a mierne ňou pohýbeme do oboch strán. Dno a steny
brázdičky zostanú rovné, hladké

Zeleninové semienka sú drobné
potvorky, ktoré utekajú pri sejbe
pomedzi prsty. Ani sa nenazdáme, vrecúško je prázdne, semienka roztratené v riadku,
jedno hlbšie, druhé plytšie
a niektoré aj celkom mimo,
keď sa nám nevdojak zatriasla ruka. Vybrať ich z pôdy
a znova poukladať je nemožné, a tak len dúfame, že niečo
vyrastie. A ono väčšinou aj vyrastlinky, aby sa uvoľnil
priestor pre tie, ktoré majú
priniesť peknú úrodu. Ale ako
to urobiť múdrejšie?! Možno sa
vám zapáči nápad, ktorý už niekoľko rokov uplatňuje firma Sedos pri
výrobe malospotrebiteľských balení
osív zelenín. Drobné nepravidelné
semienka sa pomocou špeciálnej
technológie obalia obaľovacou hmotou a stanú sa z nich úhľadné rovnaké guľôčky – obaľované osivo,
ktoré sa dá dobre vysievať ručne
i malými sejacími zariadeniami. No
ešte stále treba veľkú trpezlivosť pri
ich ukladaní do pôdy na rovnakú
vzdialenosť tak, aby sa vzájomne nerastie. Miestami sa tlačí 10 až 15 tenučkých rastliniek na jednom centimetri, sem-tam je medzera, niečo
vzíde skôr, niečo neskôr. No a keď
rastlinky podrastú, nezostáva nič
iné, len sa pustiť do jednotenia.
V prírode je to tak. Všetko potrebuje svoj priestor, dostatok vzduchu,
vody svetla a keď to nemá, zakrpatie, nevyrastie a často aj uhynie. Preto sa musia odstrániť nadbytočné
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slovenka

a spevnené. Na dno – osivové lôžko
– položíme výsevný pásik, jemne
prihrnieme hlinou a pritlačíme naplocho položenou latkou. V pôde sa
vodorozpustná fólia za niekoľko hodín vplyvom pôdnej vlhkosti rozpustí a vplyvom pôdnych mikroorganizmov rozloží na oxid uhličitý
a vodu. Nič teda nebráni semienkam v ich klíčení a raste.
Aby ste mali možnosť vyskúšať si výsevný pásik aj v praxi, v druhom
čísle Praktickej Slovenky nájdete
vložený výsevný pásik alebo obaľované semienka zeleniny. Veríme, že sa vám práca s nimi bude
zdať jednoduchá a ľahká.

Základné informácie o spoločnosti SEDOS, s. r. o.

Kontakty:

Vznikla v roku 1995, má desať zamestnancov.

SEDOS, s. r. o.
922 02 Krakovany 190
Slovensko
tel: +421 33 7798624
fax: +421 33 7798868
sedlakova@sedos.sk
HYPERLINK
http://www.sedos.sk

Zaoberá sa
– špeciálnymi úpravami drobnosemenných osív zelenín, kvetín
a byliniek, obaľovaním a morením osív technických plodín,
– výrobou obaľovaných dlhodobo pôsobiacich hnojív a tekutých hnojív,
– výrobou vodorozpustnej fólie.
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